Průvodce Výroční zprávou
ČÁST I – KDO A PROČ TVOŘÍ ČRDM?

str. 2

V téhle úvodní části se stručně představíme
– oč usilujeme,
– kdo k nám v roce 2002 patřil a kolik měl vlastních členů,
– kdo řídil naši činnost,
– kdo nás kde zastupoval.

ČÁST II – CO JSME V ROCE 2002 DĚLALI?

str. 5

Tady nabídneme přehled toho, co tvořilo hlavní náplň činnosti ČRDM. Kvůli přehlednosti se budeme držet
následujícího vnitřního členění:
Celorepubliková prezentační akce – BAMBIRIÁDA 2002 .......................................................................... 5
Další PR aktivity a spolupráce na tvorbě právních norem ........................................................................ 8
Publikační činnost ................................................................................................................................ 10
– měsíčník ARCHA
– metodická publikace
– internetové stránky CRDM.cz, ADAM.cz a Sidliste.cz
Zahraniční a mezinárodní aktivity ......................................................................................................... 12
Podpora sdružení dětí a mládeže ......................................................................................................... 14
– pojištění pro sdružení dětí a mládeže
– vzdělávací činnosti
– servisní činnosti

ČÁST III – KOLIK NÁS TO STÁLO?

str. 17

Tato standardní (a povinná) kapitola plná čísel v úhledných tabulkách Vám poskytne přehled o tom, odkud
jsme na naši činnost získávali peníze – a jak jsme s nimi naložili.
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I.
st
Čá

Kdo a proč tvoří ČRDM?
V České radě dětí a mládeže mají své jasné místo tradiční výchovná sdružení, která díky svobodě po listopadu
1989 opět mohla veřejně začít působit. Stejně tak ovšem k nám patří sdružení, která sice před listopadem
1989 v nějaké podobě existovala, ale teprve po pádu totalitního režimu mohla bez mocenských zásahů začít
naplňovat své skutečné poslání. Rádi jsme mezi sebou přivítali sdružení, která vycházejí z křesťanské
orientace, stejně jako sdružení s kulturním zaměřením. Konečně naši pestrost podporují i sdružení zaměřená
na speciální druhy činnosti, prostřednictvím kterých rozvíjejí život dětí a mladých lidí.
Jsou mezi námi sdružení veliká – ba největší – i docela malá. Jsme přesvědčeni, že ti i oni v ČRDM mají
zajištěno přiměřené místo. Jde totiž o dělbu práce a rolí: každý by měl druhým poskytnout to, v čem je zvlášť
dobrý, případně, kde je prakticky nenahraditelný. Demokracii mezi námi chápeme jako takové uspořádání
vzájemných vztahů, které respektuje suverenitu každého členského sdružení, uznává jeho přednosti a
možnosti a vytváří prostor pro jeho uplatnění. Současně respektuje odpovědnost i možnosti jednotlivých
sdružení v závislosti na síle členské základny.

„Posláním ČRDM je podporovat v duchu Úmluvy o právech dítěte oprávněné zájmy dětí a mládeže ve
snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální.
Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních,
hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM zastupuje své členy
vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.“
z úvodu Strategie ČRDM do roku 2005

Sdružení
do 1000 členů
27 tj. 60%

Sdružení
od 5000
do 10000 členů
4 tj. 9%

Sdružení
od 1000
do 5000 členů
9 tj. 20%

Sdružení
nad 10000 členů
5 tj. 11%

Zakládající členové
České rady dětí a mládeže
v roce 1998

AKSM
Asociace k¯esùansk˝ch sdruûenÌ ml·deûe
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Přehled členských sdružení ČRDM v roce 2002
SDRUŽENÍ (CELKEM 45)
Asociace debatních klubů
Asociace křesťanských sdružení mládeže
Asociace malých debrujárů*)
Asociace středoškolských klubů ČR
Asociace TOM
AVZO ČR
Azimut
Česká tábornická unie
Dorostová unie – sdružení křesťanských dorostů*)
Folklorní sdružení ČR
Hnutí Brontosaurus*)
INEX – sdružení dobrovolných aktivit
Informační centrum oddílů a klubů
Junák – svaz skautů a skautek ČR
Keltoi
Klub Domino – Dětská tisková agentura
Klub Pohoda při slezské Diakonii*)
Křesťanské sdružení „Benjamin“
KUFR – Klub úplně fantastické rekreace*)
Květ
Liga lesní moudrosti
Lípa 2
Mládež ČČK
Moravský klub myslivecké výchovy Brno
OS Altus
OS Letní dům
OS Malý princ
OS Táborníček
Pionýr
Pomozme olašským Romům
Príma děti
Program pro mládež – Cena vévody z Edinburghu
Royal Rangers v ČR
Sdružení Rubín
Salesiánské hnutí mládeže
Salesiánské kluby mládeže
Samostatná dětská organizace Vlčata
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sdružení klubů správných kamarádů
S.K. a K.S. Dakota
Společenství (Jan 10)*)
T.O. Střelka
YMCA v ČR
Zálesák
Zeměpisná společnost Morava
CELKEM

POČET ČLENŮ
336
3 658
2 107
5 170
10 640
3 732
128
9 112
162
13 462
1 027
1 135
39
51 276
17
102
52
23
192
1 264
949
33
1 284
79
6
17
12
112
21 101
35
34
15
719
236
1 927
1 022
118
32 677
279
158
18
32
7 294
5 367
105
177 263

*) Sdružení, která se k ČRDM připojila v roce 2002
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Orgány ČRDM
Předsedkyně ČRDM
Ing. Jana Vohralíková (YMCA)

Revizní komise
Mgr. Viliam Dekan (FoS)
Ing. Marie Světničková (AKSM)
Mgr. Jiří Mlaskač (Pionýr)
Olina Nováková (Príma děti)
Bořek Slunéčko (Junák)

Představenstvo ČRDM
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
Mgr. Martin Bělohlávek (Pionýr)

ČLENOVÉ
Monika Homolková-Němečková
(Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska)
Aleš Kroutil (Altus)
Mgr. Tomáš Novotný (A-TOM)
Michaela Benešová (FoS)
Ema Rajnošková (Malý princ)
Mgr. Lukáš Zrzavý (SHM)

Zastupování
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace a její výbory
Ing. Jana Vohralíková
Pavel Trantina
Ing. Milan Appel
Komora mládeže MŠMT
Mgr. Martin Bělohlávek
Ing. Jana Vohralíková
Ing. Josef Výprachtický
Přizváváni jako experti k jednání Podvýboru pro mládež Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Mgr. Martin Bělohlávek
Ing. Jana Vohralíková
Ing. Josef Výprachtický
Mgr.Tomáš Novotný
České fórum pro informační společnost
(poradní orgán Rady vlády pro státní informační politiku)
RNDr. Tomáš Řehák
Komise pro udílení grantů ČNA „Mládež“
Pavel Trantina
Pracovní skupina pro přípravu zákona o mládeži
Pavel Trantina
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Pavel Trantina (Junák)

Kancelář ČRDM
Mgr. Jiří Zajíc
Anna Podsedníková
Terezie Kozderková (1/2 roku
v pracovní neschopnosti)
Jakub Kořínek (Civ. služba, od
15.3. pracovní poměr)
Blanka Lišková (od 25.11.)
Formou dohody o pracovní
činnosti či formou služeb pro
Kancelář dále pracovali Hana
Konopiská a Marek Krajči.

ČÁ
ST
II.

Celorepublikové prezentační akce

Tato velká, celorepubliková prezentační akce, která se konala už počtvrté – přitom potřetí i mimo Prahu – je
nepochybně nejvýraznějším počinem České rady dětí a mládeže z hlediska podpory výchovy dětí a mládeže,
subjektů, které se jí věnují, i jejich možnosti oslovit veřejnost.
O tom, že je to akce vskutku úspěšná, svědčí každoročně narůstající zájem měst (v roce 2002 o 4 více než
předtím, pro rok 2003 přibylo dalších 5 zájemců), narůstající počet účastníků (v roce 2000 ke 100 tisícům,
v roce 2001 skoro 120 tisíc, v roce 2002 140 tisíc) i zjevný mediální zájem (Česká televize jako hlavní partner,
Český rozhlas, Mladá fronta DNES, spousta regionálních deníků, některé týdeníky). Nejvýrazněji o úspěchu
Bambiriády svědčí to, že ačkoliv akce podobného – tedy „masového“ – charakteru většinou „propadají“ –
o Bambiriádu je skutečný zájem.

ZÁKLADNÍ FAKTA
Místa konání
Brno
Beroun
České Budějovice
Ostrava
Chomutov
Plzeň
Liberec
Praha
Lomnice nad Popelkou
Zlín
Uherské Hradiště
Šumperk
Olomouc
Chrudim
Termín
Praha
23.–26. května 2002
(čtvrtek – neděle)
ostatní místa
nejčastěji
24.–26. května 2002
(pátek – neděle)
Záštita
Mgr. Eduard Zeman
ministr školství, mládeže
a tělovýchovy
Ing. Karel Březina,
ministr vlády ČR
Ing. Jaroslav Tvrdík,
ministr obrany
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TI VŠICHNI SE SEŠLI NA BAMBIRIÁDĚ 2002
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Z ANKETY NOVINÁŘŮ DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY A SDRUŽENÍ AMATÉRSKÝCH NOVINÁŘŮ
[Klára Doubková – DTA, Filip Hrdlička, Zuzana Pošustová – SAN, ]
Ptali jsme zcela úmyslně dospělých lidí, kteří byli na Bambiriádě se svými dětmi, neboť kdo už by měl dětem
rozumět víc, než jejich vlastní rodiče? Právě oni totiž vědí nejlépe, co jejich děti potřebují a jak by si podobné
dětské akce představovaly.
Všichni dotazovaní odpovídali na tyto otázky:

a) Byl(a) jste už někdy na Bambiriádě?
b) Co se vám zde konkrétně libí? K čemu jste zaujal(a) kladný postoj?
c) Co se vám zde konkrétně nelíbí?
Co byste zlepšil(a), popř. změnil(a)? K čemu jste zaujal(a) záporný postoj?
Marta (65):
a) Ne, jsem tu poprvé.
b) Líbili se mi Junáci. Jejich činnost je velmi dobře
organizovaná. Také veškerá činnost s dětmi
v ostatních stanech je velmi přínosná.
c) Myslím si, že veškeré ty venkovní prolézačky
mohou být pro malé děti velmi nebezpečné.
Oproti jejich pohybu ve stanech se zde nedá
jejich činnost tolik kontrolovat. Chybí mi zde více
zvířat.
Lucie (38):
a) Ne, jsem tu poprvé.
b) Líbí se mi zdejší organizace. Na každé dítě se zde
dostane, může si vyzkoušet vše, co se mu líbí a je
na něj přitom neustále dohlíženo.
c) Akce podobného typu by mohly být pořádány
častěji. Počasí nám také zrovna nepřeje, ale to
bohužel nikdo neovlivní.
Pavel (35):
a) Ne, jsem tu poprvé.
b) Skvělé je, že děti jsou zde spokojeny. Vždyť jsme
tu kvůli nim a já bych jen těžko hledal lepší
program, než je zde.
c) Podle mého názoru je zřejmě i přes špatné počasí
překročena místní kapacita, a tak se před
atrakcemi často tvoří dlouhé fronty.

Jana (38):
a) Byla jsem tu loni, takže podruhé.
b) Líbí se mi venkovní atrakce. Syna nejvíc zaujal
skákací hrad. Také místo konání Bambiriády bylo
velmi vhodně vybráno. Taková akce potřebuje
rozlehlou plochu.
c) Snad nic, opravdu se mi to líbí.
Jana (35):
a) Ne, jsem tu poprvé.
b) Velmi mě potěšila ochota zdejších organizátorů.
Chovají se ke všem dětem jako k vlastním.
c) Čím víc se při organizaci Bambiriády myslelo na
děti, tím méně na dospělé. Je zde dost málo
laviček a míst k odpočinku, takže zejména pro
starší lidi musí být dost obtížné vydržet zde
s dětmi celý den.
Vladimíra (31):
a) Byla jsem tu loni, takže podruhé. Doufám, že
Bambiriáda bude pokračovat i nadále.
b) Všichni jsou zde moc laskaví. Od organizátorů,
přes vojáky až po prodavače ve stáncích s jídlem.
Vše je vedeno ve velmi příjemné atmosféře.
c) Nevím, kromě počasí opravdu nevím. Líbí se mi tu.

Jaroslav (29):
a) Ne, jsem tu poprvé.
b) Líbí se mi, že tahle akce jako taková vůbec
existuje.
c) Nenapadá mě nic, co bych tomu vytkl, snad jen to
počasí.

Ze získaných výpovědí je možno lehce vyčíst, že Bambiriáda ve světě dětí rozhodně má své místo. Téměř
všichni dotazovaní jen velmi těžko hledali kritická slova a i ta se většinou týkala jen nevydařeného počasí.
Kladné ohlasy se naopak často týkaly ochoty zdejších pracovníků a přátelské atmosféry. Zdá se tedy, že se
organizátoři Bambiriády vydali správným směrem.
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Další PR aktivity
a spolupráce na tvorbě právních norem
„ČRDM bude veřejně známou a důvěryhodnou institucí. Vzhledem ke schopnosti účinné spolupráce jak
v praktické, tak teoretické oblasti, bude vítaným partnerem pro ostatní subjekty občanské společnosti:
spolky, zájmové skupiny (např. rodičů), školy, církve, kulturní a charitativní organizace, odborné
instituce, samosprávu apod.“
ze Strategie ČRDM do roku 2005
Pro naplňování výše uvedené ambice se ČRDM v roce 2002 angažovala hned v několika rovinách
1. Cena ČRDM „Přístav“ – neboli ocenění pro komunální politiky za podporu mimoškolní práce s dětmi
a mládeží (Statut viz www.crdm.cz)
Ti, kteří se věnují zájmové (dříve tzv.mimoškolní) výchově dětí a mladých lidí, nezastupitelně doplňují
působení rodiny, školy a dalších výchovných a vzdělávacích subjektů. Řadou svých aktivit také přispívají
k rozvoji vesnic i měst mj. projekty podporujícími participační snahy mladých lidí, významnou měrou se
podílejí na primární prevenci negativních jevů (dětská kriminalita, psychické a fyzické závislosti apod.). Aktivní
využití volného času a socializaci dětí ve sdruženích dětí a mládeže lze považovat za jeden z rozhodujících
prvků v procesu vytváření občanské společnosti v konkrétních podmínkách jednotlivých obcí či měst. To vše si
moderní komunální politik uvědomuje a snaží se tyto tendence podporovat.
Práci, která má tak zásadní vliv na utváření a pozitivní vývoj naší občanské společnosti, se zatím u nás
nevěnuje nezbytná pozornost ani sdělovacích prostředků, ani široké veřejnosti - a není patřičně oceňována.
Tím spíše se neobejde bez podpory komunálních představitelů (státní správy a samosprávy). Smyslem
ohodnocení cenou Přístav je proto vyzvednout dobré zkušenosti z komunální politiky a ocenit konkrétní
politiky, kteří mohou být příkladem všem ostatním.
Laureáti ceny Přístav za rok 2002:
– Ing. Petr Bratský
(jako starosta Prahy 13)
– Ing. Miroslav Brýdl
(jako starosta Litomyšle)
– Ing. Jiří Deml
(jako starosta Kunovic)
– Mgr. Pavla Kafková
(jako místostarostka Prahy 1)
– Ing. arch. Jan Kasl
(jako primátor Prahy)
– Ing. Roman Sládek
(jako starosta Ivančic)
– Miroslav Vaculík
(jako starosta Liptálu)
2. Práce na zákonu o práci s dětmi a mládeží
Rozhodující právní normou pro činnost organizací zabývajících se výchovou a volným časem dětí a mládeže je
již několik lety připravovaný Zákon o práci s dětmi a mládeží (zákon různě měnil název a v roce 2002 převládal
tento). Do pracovní skupiny při MŠMT byl nominován místopředseda Pavel Trantina – přesně ve smyslu toho,
co říká naše Strategie:

„ČRDM bude státními orgány pravidelně vyzývána ke konzultaci ve všech zásadních otázkách týkajících se
mimoškolní výchovy. Bude zastoupena v pracovních skupinách a poradních tělesech orgánů zákonodárné
a výkonné moci, zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.“
V pracovním návrhu, který byl podroben zevrubné diskusi na Národní konferenci věnované implemenatci Bílé
knihy EU o mládeži v ČR, uplatnil náš zástupce řadu podstatných hledisek. Volby ovšem znamenaly, že
veškeré práce budou na tomto zákonu začínat prakticky znovu. Přesto diskuse, které podnítila ČRDM, jistě
přispějí k tomu, aby výsledný zákon sdružením nepřinesl více škody než užitku.
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3. Setkání s politiky – aneb „Vedoucí jsou solí země. Jsou to lidé, kteří rozhodují o tom, jak bude
vypadat tato společnost v budoucnosti, víc než politici.“
Právě vyslovený názor samozřejmě nelze slyšet
o politiků všech. Ovšem ty, kteří jej tak či onak
zastávají, se rozhodla Česká rada dětí a mládeže zvát
na přátelská neformální setkání, aby to přímo od nich
slyšeli mladí lidé, kteří mají odvahu, předpoklady
a chuť věnovat svůj čas, síly a někdy i zdraví výchově
dětí a podpoře dospívajících. Příkladně se to napoprvé
povedlo předsedovi Senátu P ČR Petru Pithartovi
a mile na něj navázala v dalším kole i jeho senátní
kolegyně Jaroslava Moserová.

„Moje děti, David, kterému je dnes 35 let, a o 5 let
mladší Klára, byly vlastně celé své prodloužené dětství
členy oddílu, který musel za minulého režimu všelijak
měnit své jméno - byl to oddíl turistický, pionýrský, ale
pravda je, že to byl oddíl skautský. V pokoji u nás
doma se co chvíli šil stan, sedělo tam na zemi třeba
15 holek a šily a šily a repetily a repetily. Byl to silný
zážitek...
Obě moje děti byly v tomhle v dobrém slova smyslu fanatici. Oheň jsme tehdy rozdělávali tím nejpřísnějším
způsobem, a když dohořel, nikdo nesměl poznat, že tam nějaký oheň byl. David a Klára byli naprostými
perfekcionisty! Chvilkami jsme si ze zoufalství říkali se ženou, že na ně oddíl má větší vliv než my. Oddíl
zkrátka ty naše děti spoluvychoval, většinu svých dobrých vlastností mají právě odtud.”
Petr Pithart při setkání v Rubínu 4. dubna 2002

4. Další aktivity pracovní skupiny ČRDM „Stát“
V kontaktech s politiky a činiteli veřejné sféry se ČRDM samozřejmě nemůže omezit jen na právě popsaná
povzbudivá setkání „na otevřené scéně“. Společenskou podporu, přijatelné právní prostředí a rozumná
pravidla financování je třeba vyjednávat zpravidla pečlivě a trpělivě. S ministry, jejich podřízenými i poslanci
a senátory. To je hlavní naplní činnosti pracovní skupiny příznačně nazvané „Stát“, tak jak to stanovuje naše
Strategie do roku 2005:

„ČRDM bude respektovanou součástí občanské společnosti a hlavním partnerem státu v oblasti politiky
a koncepce mimoškolní výchovy.“
Během roku 2002 šlo konkrétně o tyto priority:
– Zákon o práci s dětmi a mládeží (viz předchozí kapitolka 2.)
– Zákon o dobrovolnické službě – v něm jsme úspěšní nebyli, chybělo 12 hlasů k přijetí našich
pozměňovacích návrhů (předkládal je Miloslav Výborný)
– Jednání o majetku ve FDM –
k pokroku došlo po volbách a
v říjnu se podařilo rozhodnutím
Výboru pro VVKMT PS P ČR
„prolomit“ do té doby patovou
situaci
– vztahy s MŠMT – tady bohužel
po nástupu nového vedení
nastal (ve srovnání minulostí)
velmi nepříznivý zvrat: zástupci
sdružení dětí a mládeže byli
vyřazeni z komisí posuzujících
projekty; také nás od svého
nástupu nepřijala paní
ministryně.
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Publikační činnost
ARCHA
Vydávat informační časopis o výchově a volném času dětí a mládeže je
počin právě tak potřebný, jako riskantní. I to vysvětluje, proč jen největší
sdružení dětí a mládeže (Junák, Pionýr, A-TOM, FoS) mají „svůj“ časopis.
Jinde se to daří jen tehdy, když se na vydávání podílí nějaký komerční
subjekt, který má výrazný reklamní zájem. Tato „symbioza“ však s sebou
nutně nese výraznou proměnu obsahu i formy, kdy rozhoduje ten, kdo
platí. Toto všechno uvádíme proto, aby byla zřejmá širší souvislost, v níž
se ČRDM pokouší vydávat každý rok deset čísel časopisu.
Rok 2002 byl pro ARCHU mimořádně úspěšný:
– kromě všech deseti čísel se podařilo se ještě vydat tři další přílohy –
dvě věnované sdružením, která pomáhají dětem z dětských domovů,
jednu pak následkům letošních katastrofálních povodní a tomu, jak
se s nimi sdružení dětí a mládeže vypořádávala
– prakticky každé číslo obsahovalo i články „přesažné“, reflektující širší
souvislosti dění v oblasti výchovy a vzdělávání (jednak rozhovory
s veřejnými činiteli – Vladimírem Mlynářem, Petrem Pithartem,
Janem Kaslem, Eduardem Zemanem, Cyrilem Svobodou, Petrou
Buzkovou, Petrem Bratským a Liborem Ambrozkem – jednak
analytické články vycházející z výsledků průzkumů postojů a jednání
současné české mládeže)
– dobře fungovalo i propojení s internetovými stránkami www.adam.cz
(viz dále)
– podařilo se podstatně lépe zajišťovat – zejména ve spolupráci se
všemi ICM – efektivnější distribuci ARCHY k těm čtenářům, které
opravdu zajímá
– optimalizovala se i ekonomika časopisu (výměna tiskárny a změna
distribuce)
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FAKTA:
Vycházelo 1 700 resp. 1 900
výtisků (v případě
bambiriádního dvojčísla
dokonce 2 300 výtisků,
u přílohy k povodním
a činnosti sdružení Letní dům
2000 výtisků). Čísla byla
zaměřena k těmto tématům:
1. Dobrovolník – dobrovolný
a nedobrovolný + příloha
Letní dům (Cestou domů)
2. Co ví veřejnost o nás
a my o ní? + příloha
Zámeček 4
3-4. Bambiriáda 2002
5-6. Na prahu Evropské unie
7. Letní činnost sdružení
8. Rodiče – souboj, nebo
spolupráce? + příloha “Co
nám voda vzala i dala”
9. „Komunální“ neznamená
„nevýznamný“
10. Co nás pálí
Všechna čísla časopisu ARCHA
jsou rovněž přístupná na
internetových stránkách
ČRDM (www.crdm.cz)

Metodická publikace Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží
Východiskem zásadní novelizace této všeobecně velmi žádané publikace (ČRDM ji
poprvé vydala v roce 1999) byly tři srovnávací studie (jednu vypracoval soudní znalec
prof. Václav Hošek z katedry didaktiky tělesné výchovy a sportu), které ČRDM zadala
koncem roku 2001. Všechny tři expertní posudky přitom jednoznačně doporučily vyjít
z obdobné publikace ČSOP, jejímž autorem byl Jan Kutý.
ČRDM akceptovalo stanovisko odborníků – a výsledkem bylo jednak ušetření 1/3
nákladů (oproti původně plánovaných 450 tisícům pouze 300 tisíc), jednak vydání
kvalitní publikace, na jejíž metodické úrovni významně spolupracovalo Tiskové a
distribuční centrum Junáka. Příručka vyšla koncem roku 2002 v nákladu 5 500 kusů –
a už nyní je beznadějně rozebraná.

„V síti“ – neboli Adam.cz
Internet je nepochybně rozhodujícím komunikačním
médiem dneška – a ještě více zítřka. Je tedy
pochopitelné, že ČRDM se snaží aktivně vystupovat
i jeho prostřednictvím. K tomu byl zaměřen projekt
„V síti – adam.cz“, který i v roce 2002 ČRDM
realizovala společně s Národním informačním centrem mládeže (NICEM – LYNX 2002).
Základem této části projektu je tzv. Redakční
centrum, v jehož čele stojí zkušený redaktor (Dr.
Ladislav Hrzal z Dětské tiskové agentury – Klub
Domino); to získává postupně síť přispěvatelů.
Internetové stránky adam.cz skutečně „žijí“ – vzrůstá
jak počet přispěvatelů, tak návštěvníků (mezi 500 až
1000 přístupy za týden)
Zjevný úspěch přinesla zásadní přestavba těchto
internetových stránek v březnu 2002, čímž byl
vytvořen základní předpoklad k tomu, aby tyto
internetové stránky mnohem lépe plnily svůj cíl – být
hlavním komunikačním prostorem pro setkávání
sdružení dětí a mládeže s veřejností.
Intenzivně se jedná o vhodné koordinaci informačních toků s IDM (Institut dětí a mládeže) a AICM (Asociace
informačních center mládeže)

Portál protidrogové prevence – čili Sidliste.cz
Tento původně velmi ambiciózní projekt MŠMT a firmy Solution, který v roce 2001 převzala ČRDM v naprosto
dezolátním stavu, zůstal pro rok 2002 zcela bez podpory MŠMT. Přesto ČRDM na základě dvou expertíz
(vypracovaných koncem roku 2001), které reálně zhodnotily současný stav i navrhly další možný postup
„záchrany“ Sídliště, zajistila s minimálními náklady převod Sídliště do přiměřeného redakčního systému, jeho
hostování i technickou údržbu - a vlastními silami určitý rozvoj jeho obsahu.

Internetové stránky CRDM.cz
ČRDM provozuje pochopitelně též svoje informační stránky na adrese www.crdm.cz. Kromě aktuálních údajů
o všech členských sdruženích (včetně funkčních odkazů na jejich www stránky) jsou zde k dispozici všechny
důležité dokumenty, které se týkají činnosti ČRDM, archív ARCHY i námi vydávaných publikací (jsou k volnému
„stažení“), přehled zahraničních aktivit a podrobné informace o pojištění, které bylo sjednáno prostřednictvím
ČRDM pro sdružení dětí a mládeže.
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Zahraniční a mezinárodní aktivity
V roce 2002 Česká rada dětí a mládeže rozšířila své mezinárodní aktivity. Stala se členem dvou mezinárodních
sítí – EAICY (Evropská aliance zařízení pro volný čas dětí a mládeže - www.eaicy.cz) a PREMJER (síť evropských
regionálních a národních rad mládeže – www.premjer.net).
V kanceláři ČRDM jsme přivítali dva mladé dobrovolníky ze zahraničí. Na jaře na měsíc Sergiu Nastase,
koordinátora sítě PREMJER, který nás učil zacházet s databází sdružení dětí a mládeže v Evropě, a po dva letní
měsíce s námi a některými členskými sdruženími trávil čas Ital Francesco Palazollo, účastník vzdělávacího
programu EU Leonardo da Vinci.
ČRDM pokračovala v provozování serveru Evropa.adam.cz, kde informuje mladé lidi o možnostech v Evropě,
a rozjela i anglické zpravodajství o mládeži v ČR na adrese http://CzechYouth.adam.cz. Kromě toho vytvořila
a spravuje internetové stránky EAICY.
Rok 2002 byl ve znamení pokračování diskusí o Bílé
knize EU o mládeži. ČRDM se podílela na překladu
Bílé knihy do češtiny a v rámci Národní konference
o mládeži řídila diskusní skupinu o mimoškolní
výchově a vzdělávání. Místopředseda Pavel Trantina
zastupoval ČRDM na konferenci „13410s“ („Třináctka
kandidátských zemí pro náctileté“) v Budapešti, kde
se hovořilo o zavádění tohoto dokumentu v zemích
EU a zemích kandidátských.
V době Bambiriády proběhlo již druhé Setkání v srdci
Evropy, jehož se na pozvání ČRDM zúčastnili mladí
lidé z Polska, Slovenska, Slovinska, Německa a ČR.
Významná byla i účast našich zástupců na akcích v zahraničí: na Fóru pro děti a rodinu konaném Radou Evropy
ve Štrasburku (Jana Jílková - AVZO), na Konferenci ministrů zemí Rady Evropy zodpovědných za mládež v řecké
Soluni (Pavel Trantina), na konferenci Youropa v Dánsku (Petra Machálková, Jiří Kučera, Petr Krampl), na
konferenci sítě PREMJER v řeckém Korintu (Marek Krajči, Pavel Trantina) apod.
Dobrou spolupráci má ČRDM s Radou mládeže Slovenska - zúčastnili jsme se např. jí organizovaného Mladého
parlamentu i výročního valného shromáždění, její zástupci přijeli na Setkání v srdci Evropy. ČRDM je
zastoupena v Česko-slovenské komisi pro spolupráci mládeže, stejně jako v obdobné komisi pro spolupráci
s Německem, a v roce 2002 se aktivně účastnila jejich činnosti.
Evropské fórum mládeže po celý rok hledalo cesty, jak dosáhnout odpovídajícího zastoupení České republiky.
Proto jsme měli možnost přivítat v Praze na říjnovém kulatém stole sdružení dětí a mládeže o možnostech
dosažení jediné národní rady mládeže v ČR zástupce fóra Finna Denstadta a místopředseda ČRDM Pavel
Trantina se mohl zúčastnit valného shromáždění Evropského fóra mládeže na Maltě.
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Jak jsme nebyli zatčeni
EUROPEAN COUNCIL – FORUM FOR CHILDREN AND FAMILIES
Před rokem jsem byla nominována Českou radu dětí a mládeže a vybrána jako
zástupce České republiky do pracovní skupiny Forum pro děti a rodiny Rady Evropy.
První setkání se konalo od 19. do 24. listopadu 2002 v sídle Rady Evropy ve
Štrasburku ve Francii. Hlavní téma znělo „Tělesné tresty dětí v rodině“. Před
odjezdem jsem musela nastudovat materiály, které mi byly zaslány z Rady Evropy,
a také sama získat další, týkající se konkrétního stavu u nás.
Kromě mě bylo v pracovní skupině ještě dalších pět mladých lidí – dva Angličané,
Dánka, Kypřan a Ázerbajdžánec. A ostatní účastnící semináře nebyli vůbec
zanedbatelní – byli to zástupci organizací ze všech členských států Rady Evropy.
První návštěva v moderní budově Rady Evropy se záhy zdramatizovala. Byl nám
odepřen vstup - chyběla nám propustka. Naštěstí se vše brzy vyjasnilo, dostali jsme
identifikační cedulku a mohli jsme začít obdivovat mnoho menších zasedacích sálů,
které byly vesměs stejně laděné, a v pátek jsme nahlédli i do hlavního sálu.
Před hlavním jednáním jsme si mi „mladí“ vytvářeli podkladové materiály. Společnými silami jsme se snažili
připravit vše, co předneseme, jak budeme prezentovat svůj postoj vůči tělesným trestům, jaké navrhujeme
řešení a co pro nás tělesné tresty z našeho pohledu znamenají. Ve čtvrtek a v pátek probíhala nejdůležitější
část semináře a byly předneseny i naše příspěvky. Do diskuze se zapojili i ostatní účastníci semináře.
Seminář ve Štrasburku pro mě byl velkou zkušeností. Měla jsem nejen
možnost si ověřit své znalosti angličtiny a francouzštiny v praxi, ale také
se dozvědět mnoho zajímavostí od svých vrstevníků z různých zemí.
Mnoho máme společného, ale některé věci se přeci jenom díky
rozdílným zemím, ze kterých pocházíme, liší.
Celkově bych toto setkání hodnotila velmi kladně, jenom bych uvítala
větší množství mladých účastníků z více zemí. Samozřejmě, že
diskutovaný problém je velmi široký, a proto jsou připravovány další
porady a jednání. Nejbližší setkání podobného typu se bude konat 25.–
26. března 2003. Doufám, že opět dostanu příležitost se zúčastnit.
(ze zprávy Jany Jílkové)

Youropa 5.–8. 12. 2002
„Co to je ta Youropa?“ „Ty nevíš? Tak jo, no. Je to zvláštní spojení dvou slov Youth a Europe.“
„Je to něco jako mládí v Evropě?“ „No, tak nějak by se ta Youropa mohla
chápat, ale také to byla celkem zajímavá prosincová konference v Dánsku.“
V době od 5. do 8. prosince se sjelo do Kodaně 270 mladých z celé
Evropy. Společným cílem bylo podělit se o představy a vize budoucí Evropy
ve společných debatách. Organizátoři si na nás připravili hned na úvod
simulační hru, která nás nejen stmelila, ale postavila nás do role, ve které
jsme nikdo nikdy nebyl. Jako Evropský parlament mladých jsme najednou
v roce 2020 čelili nenadálému teroristickému útoku na bruselské ústředí
Evropské unie. Zbyli jsme jako jediná platforma, která mohla rozhodnout
jak situaci řešit. A tak jsme neváhali a vrhli se do dění…
Druhý den jsme se vrátili z politického výsluní zástupců lidu Evropy do
současnosti a v různých sekcích jsme si vyměňovali názory a myšlenky
týkající se budoucnosti Evropy. Ve třech pracovních skupinách
(rozšiřování EU, globalizace a EU, Evropský Konvent) padlo mnoho
zajímavých nápadů. Daleko přínosnější však byla fóra, která proběhla
třetí den konference. Bylo jich devět a v každém debatovalo tak max. 30
účastníků. Výstupy těchto diskusních fór jsou již více určující a jsou
shrnuty v dokumentu, který sestavili organizátoři (je možno jej stáhnout
v elektronické podobě na internetových stránkách www.youropa.dk/
conference).
Moderátoři jednotlivých debat názory shrnuli a naše závěry prezentovali na posledním nedělním shromáždění.
Zde jsme také poprvé viděli reportáž, která se o nás účastnících v průběhu konference natáčela, a líbila se
nejen nám, ale i dánské ministryni vzdělávání Ulle Tornćs a dalším hostům, kteří přijali pozvání na toto
závěrečné fórum.
(ze zprávy Jiřího Kučery a Petry Machálkové)
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Podpora sdružení dětí a mládeže
1. POJIŠTĚNÍ
Ten, kdo zná život sdružení dětí a mládeže, dobře ví, že ve skutečnosti je sjednání kvalitního pojištění –
zejména pojištění úrazového a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu - právě onou službou, kvůli které
jsou ochotna ČRDM “vzít na milost” i ta sdružení, která se jinak s ostatními moc družit nechtějí, natož, aby
byla v nějaké “střeše”

Úrazové pojištění
Podobně jako v letech 2000 a 2001 bylo prostřednictvím ČRDM sjednáno úrazové pojištění pro účastníky akcí
sdružení dětí a mládeže, k němuž se připojilo 93 organizací.
Celkově se tentokrát projevila větší schopnost
sdružení využívat možností tohoto úrazového
pojištění – jistě v důsledku lepšího zvládnutí
formálních a organizačních podmínek pojistného
plnění (vyplňování formulářů, včasné dodání
pojišťovně včetně potřebných dokladů atd.).
Podstatně se na tom podílelo i vypracování přehledné
a konkrétní metodiky Kanceláří ČRDM, kterou všechna
sdružení dostala a je současně trvale k dispozici na
internetových stránkách ČRDM
Pro základní orientaci uvádíme, že se za rok 2002
uplatnilo nárok na úrazové pojištění 250 dětí a 72
dospělých (při celkovém počtu 211 815 pojištěných).
Celkově vyplacené plnění bylo 1 249 343 Kč (při
vložené částce 3 179 115 Kč)
O tom, že z hlediska sdružení (bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy ČRDM – smluvní podmínky jsou pro
všechny účastníky tohoto úrazového pojištění totožné) plní tato služba poskytovaná prostřednictvím ČRDM
svůj účel, svědčí stále narůstající zájem a uzavření této pojistky s Generali pojišťovnou a.s. i pro rok 2003.
Významným faktorem je samozřejmě i to, že MŠMT hradí v plné výši sdružením, která jsou členem ČRDM,
KSDM nebo Seskupení, vložnou pojistnou částku v plné výši.

Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu
Toto pojištění vyjednalo ČRDM s Generali jako určitou prémii pro svá
členská sdružení. A sdružení jsou si toho vědoma, což potvrzuje fakt, že
ačkoliv pojistnou částku plně hradí sdružení a administrativa
i organizace s tím spojená je komplikovanější, než v případě pojistky
úrazové, přesto je mezi sdruženími ČRDM o tento typ pojistky rovněž
stále velký a ještě narůstající zájem.
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2. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST – SEMINÁŘE
Systémově pochopitelnou součástí činnosti České rady dětí a mládeže je
pořádání seminářů věnovaných problematice, která překračuje hranice
(a mnohdy i možnosti) jednotlivého sdružení.
V prvé řadě jsou to tedy semináře věnované společensky aktuálním
otázkám, kdy je žádoucí, aby „hlas sdružení“ bylo slyšet i do
poslaneckých a senátorských lavic, zachytila ho i média, která jinak
tématiku výchovy obecně a SDM zvláště s klidem ignorují.
Dále jde o akce, které jsou odborně náročné – a z hlediska finančních
možností jednotlivého sdružené neuskutečnitelné.
Konečně jde o semináře využívající jiné celorepublikové akce, kde je
možné vést dialog napříč „střechovou příslušností“.
Konkrétně v tomto roce zorganizovala ČRDM ve spolupráci se Svazem
účetních týdenní seminář pro účetní z ústředí sdružení dětí a mládeže,
seriál seminářů při listopadové Velké vzájemné výměně zkušeností
(Duchovní výchova v životě oddílu, Jak řídit neziskovou organizaci, Jak média utvářejí náš život) a na téže akci
ještě několik diskusních fór na témata Krok od Evropské unie Aneb co nám to přinese… (hlavním hostem byl
senátor Jozef Zieleniec, zástupce ČR v Konventu EU a bývalý ministr zahraničí ČR), Informace, zpravodajství,
informační toky, Diagnóza: DOBROVOLNÍK, Potřebujeme spolupracovat?!
ČRDM tedy touto bohatou programovou angažovaností podstatně překročila původní plán seminářů, navíc
ekonomické náklady díky spojení s touto velikou celorepublikovou akcí byly minimální. S výjimkou Setkání
2003, které bude (doufáme) opět v Senátu, se tento model spojení CVVZ a seminářů ČRDM ukazuje jako
nejefektivnější.

3. SERVISNÍ ČINNOSTI PRO SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE
Správa internetové sítě v budově na Senovážném náměstí
Zajišťování správy internetové sítě v AB Senovážné náměstí 24, které ČRDM v tomto roce poskytovala
subjektům zde usídleným, bylo důsledkem dvou zásadních okolností:
– jelikož není dosud definitivně vyjasněn vlastnický
vztah k této budově (jedná se o majetek dosud
spravovaný Fondem dětí a mládeže, o jehož osudu
má být teprve v tomto roce definitivně
rozhodnuto), neexistuje přirozený správce této sítě
(kterým by jinak pochopitelně byl vlastník budovy)
– budovu obývá celá řada subjektů – především
ústředí sdružení dětí a mládeže, ale také jiných
neziskových organizací (např. Poradna pro
občanství, Informační centrum pro mládež,
Sdružení středisek ekologické výchovy, Sdružení
pro rozvoj sociální péče LATA apod.), nebo
i několik institucí komerčních (LOTOS, o.p.s,
Outward Bound – Česká cesta či NEPMAN s.r.o.).
Vlastních sdružení dětí a mládeže, která díky nám
mají kvalitní připojení, je 23 – včetně „konkurenční
střechy“ Kruhu sdružení dětí a mládeže
Je tedy nezbytné, aby se „někdo“ s potřebným
zázemím, zájem i autoritou o správu této sítě postaral.
Od roku 2001 je to ČRDM. Je jistým vyznamenáním
pro ČRDM, že ostatní subjekty v AB Senovážné
náměstí, které využívají připojení na internet
prostřednictvím této sítě, opět potvrdily (v souvislosti
z projektem pro rok 2003), že považují za
nejvhodnější řešení současného stavu, aby ČRDM
v této správě pokračovala.
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Za tento rok se ČRDM podařilo v souvislosti se správou této vnitřní sítě
(LAN) dosáhnout následujících výsledků:
– dále posílit „propustnost“ internetového připojení až na 2 Mb/s bez
podstatného zvýšení nákladů, a tak pro rok 2002 dále výrazně zvýšit
výkonnost internetového připojení z hlediska všech uživatelů.
– zajistit opět solidní firmu (KARPO Consulting, s.r.o.) pro soustavný
servis provozu této sítě za rozumnou cenu
– investovat do moderních softwarových produktů zvyšujících kvalitu
provozu v celé síti.
Jsme tedy přesvědčeni, že v této části projektu vynaložila ČRDM
poskytnuté prostředky velmi účelně – dokonce lépe, než přepokládal
původně schválený plán.

Zajištění chodu Kanceláře ČRDM
Vyhodnotit tuto část naší činnosti je poněkud obtížnější. Na rozdíl od předchozích zde většinu nepředstavují
konkrétní „hmatatelné“ výstupy. Ty zde tvoří zjevnou menšinu – vydání „povinné“ a současně atraktivní
Výroční zprávy, vydání „nepovinných“, nicméně velmi užitečných prezentačních materiálů ČRDM i některých
sdružení. Podstatnou součástí činnosti Kanceláře je zajišťování propagace ČRDM na vybraných prezentačních
akcích (Regiontour, Schola Pragensis, Holiday World, Celostátní vzájemná výměna zkušeností, Bambiriáda).
Skutečnost, že v Kanceláři pracovali pouze čtyři kmenoví zaměstnanci, zatímco už před dvěma lety valné
shromáždění ČRDM stanovilo, že zde má být pět stálých pracovníků (kromě ředitele, asistentky a účetní
i ekonom a specialista na zahraničí), je jen částečně řešena dvěma externími pracovníky a vypovídá o šetrnosti
při vynakládání mzdových prostředků. Zdroj pro ně ostatně více než z 50% tvoří členské příspěvky (2,50 Kč/
osobu).
Ostatní náklady (nájem, služby – včetně právních a poštovného, spotřební materiál atd.) jsou z našeho
hlediska přiměřené službám, které Kancelář musí členským sdružením ČRDM poskytovat.
Je ovšem zřejmé, že bez fungování „zázemí“ – tedy Kanceláře – by nebylo možné dosáhnout oněch
„hmatatelných“ výsledků v ostatních částech projektu. Stovky jednání, zařizování, vyřizování, přípravy podkladů
… Shánění „sponzorů“, hledání dalších zdrojů pro činnost…To vše si ostatně uvědomuje i MŠMT, které loni
i letos zajištění „centrály“ zařadilo mezi priority.
Kancelář poskytuje ve shodě s přijatou Strategií i servis pracovním skupinám ČRDM (zejména pracovní skupině
pro jednání s partnery ze státními a veřejné sféry, pracovní skupině pro zahraničí a pracovní skupině pro
kontakt s médii). Konečně je k dispozici i malým sdružením, která nemají vlastní aparát, pro řešení různých
organizačních či administrativních záležitostí.
O důvěryhodnosti práce Kanceláře vypovídá i pokračující a rostoucí zájem sdružení o členství v České radě
dětí a mládeže (za rok 2002 jich přibylo dalších šest; jednomu sdružení bylo ukončeno členství pro
dlouhodobou neschopnost splácet členské příspěvky)
Jsme přesvědčeni, že prostředky pro Kancelář byly vynaloženy úsporně a ve prospěch poslání ČRDM.
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ČÁ
ST
III
.

Část III.
Tradiční rozvaha a výsledovka bude na závěr. Nejprve - spíš pro „laického“ čtenáře - předkládáme orientační
souhrn příjmů a výdajů v členění, které umožňuje učinit si bez velkých odborných znalostí celkovou představu
o hospodaření ČRDM. To učiníme prostřednictvím tří přehledových tabulek:
– z údajů o skutečných příjmech v roce 2002, s nimiž mohla ČRDM disponovat
– souhrnným přehledem čerpání podle jednotlivých typů činností, které ČRDM v roce 2002 uskutečnila
– podrobnějším rozčleněním nákladů u činností, které mají komplexní povahu.
REÁLNÉ PŘÍJMY ČRDM (zaokrouhleno na Kč)
Dotace MŠMT
Dotace ČNA Mládež
Členské příspěvky
Příspěvky sponzorů
Ostatní příjmy
CELKEM

6 260 000
226 485
405 460
1 680 000
43 450
8 615 395

(+ 3 179 115 Kč na úrazové pojištění)
(původní dotace byla vyšší – viz čerpání)
(1 600 000 Kč je Generali)
(24 900 je příjem z bambiriádní inzerce)

Jako příjem projdou účetnictvím ČRDM ještě další položky (viz účetní uzávěrka), ale ty nevstupují do reálného
hospodaření ČRDM, nýbrž směřují jiným subjektům (jde zejména o 450 000 Kč sdružením účastným úrazové
pojistky, 242 178 Kč Generali jako pojistný poplatek sdružení za pojištění odpovědnosti a již uvedených
3 179 115 Kč za úrazové pojištění též Generali).
ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ČRDM v roce 2002
POTŘEBNÉ
NÁKLADY - PLÁN

DOTACE

PROJEKT
Zázemí 2002
Archa
Kancelář
Síť Senovážném nám.
Bambiriáda
Semináře
Publikace-Bezpečnost
CELKEM
SAMOSTATNÉ PROJEKTY:
Setkání v srdci Evropy*)
CzechYouth.adam.cz**)

CELKEM –
SKUTEČNOST

ROZDÍL

610 000
1 125 000
1 135 000
3 000 000
90 000
300 000
6 260 000

762 500
1 680 000
1 135 000
4 359 950
128 572
333 334
8 399 356

762 512
1 683 197
1 135 008
4 360 016
128 816
333 475
8 403 024

12
3 197
8
66
244
141
3 658

337120
126 250

401 780
148 827

102 594
147 675

-299 186
-1 152

*)

Semináře „Setkání v srdci Evropy“ se zúčastnila jen třetina předpokládaného počtu zahraničních účastníků.
Tím pochopitelně výrazně klesly náklady oproti původnímu rozpočtu.
**)
Projekt přesahoval do roku 2003
Výše „potřebných nákladů“ je stanovena procenty, které k danému podprojektu musíme dodat z vlastních
prostředků (tedy standardně 30%, v některých případech 0% (Síť), 10% (Publikace) nebo 20% (Archa) a
projekty pod ČNA Mládež)

ARCHA (celkem 762 512 Kč)
Grafické a
redakční práce

DTP studio

Tisk

Distribuce

Produkce
(Mzda + os.n.)

Ostatní

155 000 Kč

120 650 Kč

273 444 Kč

51 130 Kč

152 512 Kč

9 776 Kč
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SPRÁVA INTERNETOVÉ LOKÁLNÍ SÍTĚ NA SENOVÁŽNÉM NÁMĚSTÍ (celkem 1 135 008 Kč)
Internetové
připojení

Odborné zajištění
správy sítě

Nájem a energie

Výpočetní technika
a software

Ostatní

305 909 Kč

633 555 Kč

69 750 Kč

100 931 Kč

24 863 Kč

KANCELÁŘ A BAMBIRIÁDA (zaokrouhleno na 1000 Kč)
POLOŽKA
Nájem + energie
Výkony spojů
Doprava
Cestovné
Nákup materiálu
Propagace
Tisk
Jinde nespecifikované nemateriální služby
Výpočetní technika
Mzdy + odvody
Pohoštění, občerstvení, stravné
Trička pro pořadatele (+ potisk)
Grafické práce a návrhy
Mediální podpora
Zahájení
Podpora účinkujících sdružení
Podpora organizátorů lokálních bambiriád
Centrální propagační materiály pro města
Koordinace a logistika lokálních bambiriád
Výstavba pražského “městečka” na klíč
Autorská práva
Pojištění majetku
Dětský sněm
Penále (účetní chyba v roce 2001)
Ostatní vlastní výdaje
CELKEM

KANCELÁŘ
150 000
72 000
2 000
79 000
77 000
41 000
136 000
269 000
20 000
734 000
28 000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
40 000
55 000
1 683 000

BAMBIRIÁDA
20 000
10 000
5 000
45 000
50 000
135 000
400 000
220 000
–
50 000
95 000
135 000
70 000
100 000
15 000
10 000
1 045 000
140 000
165 000
1 500 000
15 000
70 000
55 000
–
10 000
4 360 000

SEMINÁŘE (128 816 Kč)
Rozhodující náklady byly na seminář o podvojném účetnictví na pokrytí služeb pořadatele – Institut svazu
účetních (86 tisíc), zbytek ubytování a cestovné.
PUBLIKACE (333 475 Kč)
Autorské vytvoření + kompletní elektronický podklad (ČSOP) – 100 000 Kč
Vytištění publikace – 200 000 Kč;
ostatní výdaje byly na pomocné práce.
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Příjmy
POLOŽKA

ČÁSTKA

Dotace
Členské příspěvky
Přijaté příspěvky
Granty ČNA - mládež
Tržby z prodeje drobného dl. hm. majetku
Tržby za pojištění úrazové
Tržby za pojištění odpovědnosti
Tržby za inzerci a propagaci
– Generali Pojišťovna a.s.
(Bambiriáda, sdružení, akce ČRDM)
– GEMI Czech s.r.o
– Zdravotní pojišťovna MV ČR
– Agentura Triumf (zápočet služeb)
Příjmy z realizovaných akcí
Účastnické poplatky
Ostatní výnosy
Úroky
CELKEM

9.560.392,81
405.459,50
2.500,00
105.208,00
13.000,00
1.890,00
242.178,00
2.050.000,00
30.000,00
50.000,00
43.000,00
24.900,00
25.750,00
108.636,86
2.948,80
12.665.863,97

POZNÁMKA
z toho Zázemí 2002 9.439.115 Kč

+ 121.277 Kč vedeno v Dotaci

Příspěvek na Bambiriádu 1,25 mil. Kč,
příspěvek sdružením 450 tisíc Kč
Příspěvek na Bambiriádu
Příspěvek na Bambiriádu
inzerce v Bambiriádních novinách

Přefakturace tel. pop., služeb, zahr. cest.
úroky z běžného účtu

Výdaje
POLOŽKA

ČÁSTKA

Náklady na provoz kanceláře
– vybaveni, kanc. potřeby, materiál
– software a hardware
Nájemné a energie
Telefony
Tisk

230.144,30
132.515,00
313.909,00
83.034,77
381.138,20

Náklady na Archu
Propagace

762.512,90
75.773,00

Právník
Internet – Senovážné náměstí
Služby nemateriální povahy
– Bambiriáda (Arcadia)
– Bambiriáda (trička, letáky, WC,
ekovláček, ost. služby )
– Bezpečnost (zhot. publikace)
– Správa sítě a ost. služby
– Ostatní služby (kancelář, semináře)
Poštovné,kolky
Cestovné a doprava + ubytování

40.530,00
305.909,07

Cestovné – zahraničí
Občerstvení
Strava
Mzdové náklady
Osobní náklady
Ostatní sociální náklady
Ostatní náklady
Pojištění
– úrazové pojištění
– odpovědnostní pojištění
– pojištění majetku – Bambiriáda
– odpovědnost za škodu z provoz.
činnosti – ČRDM
CELKEM

POZNÁMKA

Včetně služeb v rámci nájmu
Letáky na Bambiriádu (245.000,-Kč), výroční zpráva
(36.000,-Kč), vizitky, desky a letáky ČRDM (93.000,- Kč)
Tisk, grafika, poštovné, redakce, mzdy
Propagační materiály, propagace na veletrzích, CVVZ
prezentace sdružení…
Internetové připojení Casablanca 2 Mb/s

1.994.725,53
558.944,70
314.000,00
645.054,50
224.995,45
24.369,28
159.686,00
98.660,81
56.087,50
120.880,60
769.259,40
252.984,00
35.629,10
1.643.014,87

V rámci seminářů, Bambiriáda-štáby, dětský sněm,
kupony MHD
Bambiriáda, semináře, představenstvo, kancelář
Zajištění stravování Bambiráda, Dětský sněm
Včetně OPPP a civilní služby-služné
Sociální, zdravotní, zákonné poj.
Penzijní fond + náklady na civilní službu
Generali – sdružením (450 000 Kč), Bambiriáda města
(1,1 mil. Kč), 52 000 Kč vratka a penále za počítač

3.179.115,00
242.178,00
49.748,00
10.000,00
12.704.798,48
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Rozvaha k 31. 12. 2002
DRUH MAJTKU

stav k 31. 12. 2002 v Kč

POZNÁMKA

AKTIVA
Dlouhodobý majetek
– drobný dlouhodobý hmotný majetek
– dlouhodobý hmotný majetek
– drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k
– drobnému dlouhodobému hm. majetku
– dlouhodobému hmotnému majetku
– drobnému dlouhodobému nehmot. majetku
Pohledávky

Peníze
Běžné účty
Náklady příštích období
Příjmy příštího období
CELKEM

760.988,60
80.703,00
100.243,60
-760.988,60
-14.126,00
-100.243,60
248.572,65

28.177,20
561.908,62
3.569.752,10
92.916,00

Odběratelé, provozní zálohy, pohl. za
zaměstnance, za UNICEF, ČNA Mládež;
nedoplatky příspěvků

Generali-pojistné rok 2003 (úrazové pojištění
3.215.000), kupony 2003, nájem 1-3/03
Náhrada za manka a škody; CVVZ
zahraniční cestovné dáno k proplacení

4.567.903,57
PASIVA

Základní jmění
Hospodářský výsledek
Závazky
– dodavatelé
– ostatní závazky
– závazky k účastníkům sdružení
– zaměstnanci+soc. a zdr. poj.+daň
– ke státním rozpočtům
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
CELKEM

271.603,24
56.000,00
-38.935,19
3.502.355,00
406.441,35
17.542,00
100.763,00
246.727,19
4.973,98
433,00
4.567.903,57

Hospodářský výsledek za minulá léta
Investiční dotace – kopírka

Generali na rok 2003, faktury přijaté koncem
r. 2002 a hrazené v 1/03
závazky vůči sdružení – Generali
přeplatky na pojištění odpovědnosti
za prosinec 2002
nevyčerpané dotace

POZNÁMKA:
Ztráta 38 935 Kč spadá na vrub vratky za špatně zaúčtovaný počítač v roce 2001.
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